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Verkoston jäsenen kirje: ”Kuka pelkää posteljoonia?” (Aseman Lapset ry)
Mielenterveys- ja selviytymistaitoja vahvistamalla vaikutetaan myös nuorten taloudenhallinnan kykyihin.
Arkikokemukset tunnistavat monenlaisia tunnetilojen ja raha-asioiden kytköksiä: ”lohtushoppailu”; laskupinon
tuottama ahdistus; vuokrarahat hulahtivat viikonlopun tuoksinassa; paniikki tuntemattomasta numerosta
tulevasta puhelusta; pelko siitä, miten ihmeessä selviää loppukuun.
Aseman Lapset ry käynnistää kevään 2015 aikana ”Taivun, pystyn, pärjään” -työnimellä kulkevan kehittämisja koulutushankkeen. Työn tavoitteena on tuottaa eri alojen ammattilaisten käyttöön toiminnallinen
työmuoto, jonka lähtökohtana on nuorten tunne- ja selviytymistaitojen vahvistaminen. Näitä taitoja edistävällä
työskentelyllä vahvistetaan myös kykyä selviytyä ja toimia rakentavasti erilaisissa haastavissa taloustilanteissa.
Hankkeen kohderyhmiä ovat aikuistuvat nuoret ja nuoret lapsiperheet. Ensisijaisesti alaikäisten lasten ja
nuorten kanssa tehtävään työhön profiloitunut Aseman Lapset ry harppaa hankkeessa hieman perinteisen
toimintaympäristönsä ulkopuolelle. Erilaiset taloudenhallintaan liittyvät kysymykset eivät ole järjestömme
ydinosaamista.
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Mihin tarvitaan uusi hanke?
Erilaisiin taloudellisiin kysymyksiin liittyen on paljon tietoa tarjolla. Monet arjen talousvalinnat kytkeytyvät
kykyyn kiinnittää huomiota sekä vaikuttaa omiin tunnetiloihin ja impulsseihin. Se, että tiedot siirtyvät taidoksi
toimia taloudellisesti kestävällä tavalla, voi nuoren itsenäistymisprosessin kieputuksessa jäädä kauniiksi
toiveeksi varsinkin, jos luotettavan aikuisen tukea ei ole tarjolla. Talouteen liittyvät huolet saattavat
kasautuessaan tuottaa tunnelatauksia, jotka voivat olla huomattava riski mielen hyvinvoinnille, mutta myös
henkilökohtaiselle taloudelle.
Aseman Lapset ry on toteuttanut lasten ja nuorten mielen hyvinvointia tukevaa Friends-toimintaa vuodesta
2006 lähtien. Ryhmätoimintaan ja vertaisoppimiseen perustuvalla Friends-ohjelmalla lapsia ja nuoria opetetaan
tunnistamaan ja käsittelemään tunteita sekä kannustetaan myönteisiin ajattelumalleihin.
Ohjelman vahvuus on siinä, että sen avulla voidaan tarjota konkreettisia selviytymiskeinoja vastoinkäymisten
ja pettymysten kohtaamiseen. Friends on ollut kysytty ja monessa eri toimintaympäristössä hyödynnetty
systemaattinen väline mielenterveysongelmien ehkäisyyn sekä uskon lisäämiseen omiin kykyihin ja
pärjäävyyteen.
Hankkeessa tuodaan Suomeen Friends-ohjelman nuorille aikuisille suunnattu versio. Toiminnassa tunne- ja
selviytymistaitoja lähestytään erityisesti taloudenhallinnan teemojen näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on
tuottaa uusi vertais- ja ryhmätoimintaan perustuva työkalu sellaisille ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat
taloudenhallinnan haasteiden kanssa painivia nuoria.

Yhdessä saadaan aikaan enemmän
Työmuodon toteutus- ja kehitystyössä halutaan lisäksi hyödyntää vertaisoppimisen ja ryhmätoiminnan voimaa.
Työ lähtee vahvasta verkostoitumisen ja jalkauttamisen näkökulmasta, ja toiveenamme onkin toteuttaa hanke
vahvassa toiminnallisessa yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa.
Mukaan

yhteistyökumppaneiksi

ovat

tässä

vaiheessa

lupautuneet

muun

muassa

Takuu-Säätiö,

Nuorisoasuntoliitto ja Nuorisosäätiö. Mun talous -tiimi onkin ollut meille todella vahva taustatuki ja kannustaja
hankkeen vireille saamisessa. Tästä vielä kerran suuri kiitos teille jo nyt, Essi, Saara, Paula, Jukka ja Ville!
Konkreettinen tavoitteemme on pilotoida ja testata työmuotoa erilaisissa ympäristöissä yhteistyössä eri
tahojen kanssa sekä kouluttaa eri alojen ammattilaisia ohjelman käyttöön. Hankkeen puitteissa toteutettavat
koulutukset sekä materiaalit ovat maksuttomia. Hanke toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden
edistämisen määrärahalla sekä Aseman Lapset ry:n omarahoituksella vuosien 2015–2017 aikana.
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Raamit ovat siis olemassa, mutta moni asia hakee vielä hahmoaan. Mun talous -verkoston jäsenten kokemus,
näkemys, asiantuntijuus ja käsiparitkin ovat enemmän kuin tervetulleita käynnistyvän hankkeen toteutus- ja
kehittämistyöhön!
Tervetuloa aamiaistilaisuuteen perjantaina 13.3.
Järjestämme perjantaina 13.3. klo 9–11 käynnistyvää hanketta tarkemmin esittelevän aamiaistapaamisen
Walkers-talollamme. Tilaisuuden on tarkoitus olla epämuodollinen sekä keskusteleva, ideoiva ja sparraava
pohdintasessio työmuodosta ja siitä, mitä yhteistyö voisi olla.
Jos käynnistyvä toiminta kiinnostaa sinua, niin olethan yhteydessä meihin. Voit myös ilmoittautua suoraan
mukaan aamiaistapaamiseen alla olevan linkin kautta.
Linkki ilmoittautumiseen.

Lisätietoja:
Minttu Oinonen
Friends-suunnittelija
puh. 040 582 3856
minttu.oinonen@asemanlapset.fi
Hannamari Marttio
järjestösihteeri
puh. 050 377 8877
hannamari.marttio@asemanlapset.fi
Aseman Lapset ry
Simonkatu 3 A
00100 Helsinki
(09) 654 740
info@asemanlapset.fi
www.asemanlapset.fi

Verkostokyselystä suuntaviivoja toiminnan kehittämiselle
Mun talous -verkoston jäsenille lähetettiin tammikuussa sähköinen kysely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa
verkoston näkemyksiä vuoden 2014 toiminnasta ja saada ideoita tulevan toiminnan kehittämiseen. Kysely
lähetettiin noin 100 verkoston jäsenelle ja vastauksia saapui 31.
Vastaajien mukaan kaikkein antoisinta verkoston toiminnassa on ollut verkoston jäseniin tutustuminen,
yhdessä tekeminen, tiedon jakaminen ja uuden tiedon saaminen. Hyödyllisimmiksi toimintamuodoiksi koettiin
isomman porukan yhteiset tapaamiset (Taulukko 1). Tämän palautteen pohjalta työryhmätyöskentelyä ollaan
kehittämässä teemallisten tapaamisten suuntaan, jotka ovat kaikille verkoston jäsenille avoimia. Teemallisten
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tapaamisten aihealueet ovat samoja kuin työryhmien teemat, sillä niitä pidetään edelleen erittäin tärkeinä
(Taulukko 2). Vastaajilta kysyttiin myös, onko heillä esittää joitain uutta teemaa käytössä olevien lisäksi, jossa
ei noussut selkeää uutta näkökulmaa esiin. Teemoina ovat edelleen velkaantuneiden nuorten auttaminen,
nuorten löytäminen ja tavoittaminen sekä asuminen ja talousosaaminen. Oppimateriaali ja yhteistyö
oppilaitosten kanssa - sekä Nettimateriaali ja sähköiset työvälineet -työryhmät yhdistetään, joten teemoja on
jatkossa neljä.
Taulukko 1. Kuinka hyödyllisiksi koit verkoston vuoden 2014 tapahtumat? (1=hyödytön, 2=vain vähän hyödyllinen,
3=melko hyödyllinen, 4=hyödyllinen, 5=erittäin hyödyllinen)
1
Työryhmien tapaamiset
Työryhmien yhteistapaamiset
Nuori kuluttaja -seminaari

2
3

3
8
3
2

4
4
5
2

5
3
2
9

Keskiarvo
3,4
o
3,9
4,5

Taulukko 2. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia teemoja? (1=ei lainkaan tärkeä, 2=jonkin verran tärkeä, 3=melko tärkeä,
4=tärkeä, 5=erittäin tärkeä)
1

2
5

Oppimateriaali + Nettimateriaali
Velkaantuneiden nuorten auttaminen
Nuorten löytäminen ja tavoittaminen
Asuminen ja talousosaaminen

1
1

3
2
3
3
1

4
3
5
4
5

5
18
21
18
20

Keskiarvo
4,2
4,6
4,5
4,6

Jotta verkoston jäsenet voisivat vielä aktiivisemmin osallistua työskentelyyn, toivottiin mahdollisuutta
osallistua tapahtumiin virtuaalisesti. Etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla toimijoilla eivät aikaresurssit
usein riitä osallistumiseen paikan päällä. Virtuaalisia osallistumismahdollisuuksia verkoston tapaamisiin aletaan
kartoittaa.
Kysyttäessä mitä konkreettista verkosto voisi yhdessä tehdä nuorten talousosaamisen edistämiseksi, esiin
nousivat uusien toimintamallien ja menetelmien kehittäminen kouluihin ja niiden ulkopuolelle, valmiin
koulutus-/opetusmateriaalin kokoaminen ja uuden materiaalin työstäminen eri tahojen kanssa, tehokkaampi
vaikuttaminen viestinnän kautta sekä nuorten tavoittaminen ja kuuleminen. Näihin haasteisiin pyritään
vastaamaan Puhu rahasta -kampanjalla, jonka uutena muotona suunnitellaan Puhu rahasta -työpajoja. Lisäksi
Mun talous -verkkosivuja ollaan uudistamassa ja sosiaalisen median kattavampaa hyödyntämistä harkitaan (mm.
Twitter ja blogi).
Kyselyn lopussa vastaajilta tiedusteltiin, millaisiksi he kokevat verkoston mahdollisuudet vaikuttaa nuorten
taloudenhallinnan edistämiseen. Vastaajista 76 % oli sieltä mitä, että verkostolla on vähintään melko hyvät
mahdollisuudet vaikuttaa. Kukaan ei ollut sitä mieltä, että verkostolla ei olisi lainkaan vaikutusmahdollisuuksia
(Kuvio 1).
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Millaisiksi arvioit verkoston mahdollisuudet vaikuttaa
nuorten taloudenhallintaan?
0

5

10

1

Erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa

12

Hyvät mahdollisuudet vaikuttaa

9

Melko hyvät mahdollisuudet vaikuttaa

7

Vain jonkin verran mahdollisuutta vaikuttaa
Ei mahdollisuutta vaikuttaa

15

0

Kuvio 1. Millaisiksi arvioit verkoston mahdollisuudet vaikuttaa nuorten taloudenhallintaan?
Kyselyn vastauksista välittyi, että jäsenet kokevat verkoston merkitykselliseksi ja Mun talous -hankkeessa
kehitettävän aiheen tärkeäksi. Mun talous -tiimi sai lisäksi tunnustusta hyvästä tekemisen meiningistä! Kyselyn
pohjalta on hyvä edelleen kehittää verkoston toimintaa ja suunnata tulevaisuutta. Kiitos kaikille kyselyyn
vastanneille!

Takuu-Säätiö on avannut Kysy rahasta -chatin
Takuu-Säätiö on avannut Kysy rahasta -neuvontachatin. Chatissa voi keskustella ja kysyä neuvoja omien
raha-asioiden hoitoon. Chatilla pyritään tavoittamaan erityisesti nuoria aikuisia, toivottavasti jo ennen kuin
raha-asiat menevät solmuun.
Chatti on ollut auki muutamana päivänä viikossa marraskuun alusta alkaen. Keskustelut ovat olleet
kestoltaan muutamasta minuutista aina tuntiin. Tähänastisen kokemuksen perusteella vaikuttaa siltä, että
suurin osa keskusteluista on liittynyt velkakysymyksiin: mitä ulosoton alkaminen tarkoittaa, miten velkoja voi
järjestellä, mitä tehdä, jos ei ole vara maksaa velkojaan. Lisäksi maksuhäiriömerkinnästä ja sen vaikutuksesta
kotivakuutuksen saamiseen on tullut useampi kysely.
Kysy rahasta -chatissa vastaa aina Takuu-Säätiön työntekijä.
Nuorten aikuisten tavoittaminen on haasteellista, jonka vuoksi Takuu-Säätiö tekee mielellään yhteistyötä
nuoria kohtaavien organisaatioiden kanssa. Jos yhteistyö kiinnostaa, ota yhteyttä Takuu-Säätiön Mun talous projektikoordinaattoriin Paula Paloheimoon, paula.paloheimo@takuu-saatio.fi.
Kysy rahasta -chatin löydät alla olevasta linkistä.
Kysy rahasta -chat
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Mun talous Kirkon kasvatuksen päivillä
Kirkon kasvatuksen päiviä vietettiin 13.1–15.1. Jyväskylän Paviljongissa teemalla "Olipa kerran". Tapahtuma
kokosi Jyväskylään kolmen päivän ajaksi yhteensä noin tuhat osallistujaa.
Mun talous -tiimi piti päivillä Rästiinnaulittu?-työpajan ja oli esillä näytteilleasettajana. Mun talous -ständi
kiinnosti messuhallin yleisöä, ja kirkon kasvatustyötä tekevien ihmisten kanssa käytiin paljon mielenkiintoisia
keskusteluja nuorten suhtautumisesta talouteen ja oman talouden hallintaan.
Ständillä Kasvatuksen päivien aikana teetetyn kyselyn perusteella nuorten parissa työskentelevät ihmiset
kohtaavat työssään jonkin verran nuoria, joilla on talousongelmia. Työntekijät kokevat myös, että he
tarvitsevat tukea nuorten neuvontaan talousasioissa.

Rästiinnaulittu? – työpaja tosielämän velkatilanteista ja keinoista selvitä niistä
Teksti: Essi Lindberg, Nuorisosäätiö, Mun talous -tiimi
Ohjasin yhdessä Takuu-Säätiön Paula Paloheimon kanssa 14.1. ammattilaisille suunnatun Rästinnaulittu?työpajan Kirkon Kasvatuksen päivillä. Yhdessä Mun talous -tiimin kanssa ideoimamme työpaja oli lähtölaukaus Mun
talous -hankkeen omalle Puhu rahasta -työpajakoulutuskokeilulle.
Tavoitteenamme on mallintaa ja konseptoida sekä ammattilaisille että nuorille suunnattuja työpajamaisia
kokonaisuuksia, joissa käsitellään yhtäältä arjen talouden suunnittelemista ja toisaalta sitä, miten selvitä ja mistä voi
hakea apua, jos ylivelkatilanne uhkaa kaatua päälle.
Työpajassa käsiteltiin muun muassa sitä, miten talouden saa pysymään hallinnassa ja sitä, mitä tehdä, jos rahat
eivät yksinkertaisesti riitä. Paula esitteli pajan alkuun velkojen järjestelykeinoja ja yleisimpiä tahoja, jotka tarjoavat
luotettavia neuvoja ja apua akuuteissa ylivelkatilanteissa. Työpajan teoriaosassa konkretisoitiin nuorten tosielämän
velkatilanteita videoilla, joita olimme Mun talous -tiimin kanssa tuottaneet yhteistyössä Vuosaaren seurakuntanuorten
kanssa. Videoiden avulla päästiin käsiksi nuorten todellisiin ylivelkatilanteisiin ja pohdittiin yhdessä keskustellen sitä,
miten velkatilanteita olisi mahdollisesti voitu ennakoida ja miten niitä pitäisi lähteä purkamaan.
Työpajakonsepti ja varsinkin konkreettisia velkatilanteita käsitelleet videot saivat työpajaan osallistuneilta positiivisen
vastaanoton. Jatkamme työpajojen mallintamista ja testaamista edelleen. Tavoitteenamme on vuoden 2015 aikana
käynnistää ammattilaisille ja vapaaehtoisille suunnatut Puhu rahasta -työpajakoulutukset, joiden avulla voimme
tarjota mallin ja konkreettisia työkaluja sekä ammattilaisille että nuorille suunnattujen työpajojen vetämiseen.
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Puhu rahasta -kampanjan pilotointi
Mun talous -verkosto aloitti koulujen 9.-luokkalaisille suunnatun Puhu rahasta -kampanjan teemaviikon
pilotoinnin tammikuussa 2015. Ensimmäisiksi pilottikouluiksi ilmoittautuivat Laurin koulu Mynämäeltä ja
Högstadieskolan Svenska normallyceum Helsingistä. Suomussalmella sijaitseva Ruukinkankaan koulu viettää
Puhu rahasta -teemaviikkoa viikolla 12. Alun perin teemaviikon pilotointiin oli ilmoittautunut viisi koulua,
joista valitettavasti kaksi joutui jättäytymään pois. Viikon aikana kouluille tarjottiin Mun talous -verkoston
tuottamaa, eri oppiaineisiin sovellettavaa nuorten oman taloudenhallintaan liittyvää materiaalia
opetuskäyttöön. Lisäksi nuorten talousosaamisen teemaa nostettiin julkiseen keskusteluun, muun muassa
Ylen verkkosivuilla sekä Talouselämä- ja Sinun Savo -lehdessä.
Mun talous -tiimin projektikoordinaattori Essi Lindberg vieraili Laurin koulussa yhdessä verkostomme
jäsenen, Turun kaupungin talous- ja velkaneuvojana työskentelevän Marko Inkeroisen kanssa. Essi vieraili
yhdessä velkaneuvojan kanssa viidellä yhdeksännen luokan historian ja yhteiskuntaopin tunnilla, testasi
Rästiinnaulittu?-työpajan videoita ja keskusteluharjoituksia yhdellä luokalla sekä keräsi suullisesti Puhu
rahasta -materiaalista ja kampanjasta palautetta koulun opettajilta.
Pilotissa mukana olleilta kouluilta kerätään palautetta, jonka perusteella pohditaan, missä muodossa
teemaviikko tulisi toteuttaa jatkossa. Ensimmäiset kokemukset viittaavat siihen, että tarjolla oleva
oppimateriaali on paikoitellen liian vaikeaa tai vaikeasti käyttöön sovellettavaa. Lisäksi oppituntien
sisällyttäminen tämän hetkiseen opetussuunnitelmaan koetaan kouluissa haastavaksi, vaikka omien rahaasioiden opettamiselle olisi selvästi tarvetta. Lisää kouluja pyritään rekrytoimaan kevään aikana mukaan
teemaviikon pilotointiin. Oppimateriaalit ovat koulujen vapaassa käytössä www.puhurahasta.fi -sivuilla.
Mikäli koulusi haluaa lähteä mukaan Puhu rahasta -kampanjaan, ota yhteyttä Mun talous -hankkeen
projektipäällikkö Jukka Moilaseen (jukka.moilanen@setlementti.fi, puh. 050 300 5020).

Mun talous ja Takuu-Säätiö Rahapajassa 12.3.
Kansainvälistä kuluttajanoikeuksien päivää vietetään taas maaliskuun puolivälissä. Mun talous ja Takuu-Säätiö
ovat mukana juhlistamassa päivää kuluttajaekonomian ja kotitaloustieteen opiskelijoiden kanssa Helsingin
yliopiston opettajankoulutuslaitoksella torstaina 12.3.2015.
Tilaisuudessa on työpisteitä, joissa opiskelijat esittelevät erilaisia talouskasvatukseen liittyviä kokonaisuuksia.
Työpisteet toteutetaan yhteistyössä talouskasvatuksen toimijoiden kanssa ja mukana onkin monta Mun
talous -verkoston jäsentä, muun muassa Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV, Marttaliitto, Marthaförbundet,
FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Kuluttajaliitto.
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Mun talous -hanke toivoi opiskelijoiden pohtivan omaa talouttaan ja taloudenseurantaansa soveltuvia
välineitä. Odotamme innolla opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia.
Tule tapaamaan tulevia talouskasvattajia ja myös meitä muita asiasta innostuneita!
Tilaisuus järjestetään Minerva-torilla, osoitteessa Siltavuorenpenger 5A, klo 8.15–11.45.

PUHU RAHASTA – nuorten ja kansanedustajaehdokkaiden vaalitreffit 9.4. klo 9–12
Aika ja paikka: Walkers-talo (Simonkatu 3) 9.4. klo 9–12.
Ohjelma:

9.00–9.30

aamiainen (pakollinen ennakkoilmoittautuminen, linkki seuraavalla sivulla)

9.30–12.00

keskustelutilaisuus (yleisölle vapaa pääsy)

Vaalitreffien tarkoituksena on koota yhteen nuoria äänestäjiä, kansanedustajaehdokkaita sekä Mun talous verkoston jäseniä keskustelemaan rennossa ilmapiirissä rahasta ja sen vastuullisesta käytöstä sekä nuorten
omaan talouteen liittyvistä ongelmista ja niiden yhteiskunnallisesta ehkäisemisestä.
Tilaisuudessa kysymme, millaista talouspolitiikkaa puolueet ja kansanedustajaehdokkaat ajavat Suomeen ja
pyydämme heitä pohtimaan, millaisia vaikutuksia heidän ajamallaan politiikalla on tavallisen nuoren arkeen.
Viritämme myös keskustelua nuorten kasvavasta ylivelkaantumisesta ja etsimme yhdessä keinoja puuttua
siihen.
Mitä vaalitreffeillä tapahtuu?
-

Kansanedustajaehdokkaat kohtaavat nuoria äänestäjiä sekä Mun talous -verkoston jäseniä.

-

Puhutaan rahasta, pienemmistä ja suuremmista arjen taloushaasteista sekä niistä selviämisestä.

-

Keskustellaan siitä, miten kansallinen talouspolitiikka vaikuttaa tavallisen nuoren arkeen.

-

Haastetaan kansanedustajia pohtimaan, miten nuorten ylivelkaantumista voidaan yhteiskunnallisesti
ehkäistä.

-

Käydään ryhmäkeskusteluja ja kuunnellaan pop up -haastatteluja.

-

Kansanedustajaehdokkaat kertovat omista rahankäytön kokemuksistaan, hyvistä ja ei niin putkeen
menneistä.

-

Tavoitteena on poistaa ylivelkaantumiseen liittyvää häpeää, sillä kuka tahansa voi ylivelkaantua.
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Mun talous -verkoston jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. Tilaisuus alkaa klo 9 aamiaisella, jonne
ilmoittaudutaan ennakkoon. Kaikille avoin keskustelutilaisuus alkaa klo 9.30. Tilaisuuden järjestää Mun talous
-verkoston Nuorten löytäminen ja tavoittaminen -työryhmä.
Ilmoittaudu aamiaiselle tapahtuu tästä linkistä.
Tapahtumainfo Facebookissa

Mun talous -tutkimuspankki
Olemme

Mun

talous

-hankkeessa

perustamassa

verkkosivuillemme

tutkimuspankkia,

josta

korkeakouluopiskelijat voivat saada aiheita lopputöihinsä. Pankkiin kootaan nuorten taloudenhallinnan aihetta
palvelevia tutkimusaihioita. Tutkimuspankkia tullaan myöhemmin käyttämään myös opinnäytetöiden ja
tutkimusten julkaisukanavana. Pankin perustamiseen haluaisimme Mun talous -verkoston jäseniltä ideoita
aiheista, joista halutaan saada uutta tutkimustietoa. Tutkimusaiheita voi ehdottaa matalalla kynnyksellä,
mielessä tulee pitää vain se, että aihe liittyy nuorten taloudenhallintaan.
Lähetämme ensi viikolla kaikille verkoston jäsenille Webropol-kyselyn, jossa voi ehdottaa tutkimusaiheita.

Seuraa Mun taloutta Facebookissa!
Mun talous -verkoston Facebook-sivuilla julkaistaan nuoriin ja omaan talouteen liittyviä ajankohtaisia uutisia
ja kirjoituksia sekä verkoston tulevia tapahtumia. Käy tykkäämässä Mun talous -verkoston FB-sivuista ja jaa
sivua eteenpäin myös työyhteisössäsi. Linkki Facebookiin löytyy myös Mun talous -verkoston verkkosivuilta.

Lähetä meille uutiskirjeisiin liittyvää palautetta
Otamme mielellämme vastaan kehitys- ja juttuehdotuksia uutiskirjettä koskien. Voit lähettää ehdotuksesi
projektityöntekijä Ville Kujanpäälle (ville.kujanpaa@setlementti.fi, 050 591 6252).
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